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ستان از راه رسيده است .جداي از سرماي زمستان ،ديدن برف حس
مشی دلچسب را تجربه كرد .كمتر كسي است كه از بارش برف و جلوههای
ن فصل ،تفریحات زمستانی هم انسان را هيجانزده ميكند .يكي از اين
شي مهيج كه لذت برف و زمستان را دوچندان ميكند .در اين مطلب قصد
ز عالقهمندان به اسكي و برفبازي هستيد ،با ما همراه باشيد.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

پیستبینالمللیدیزین

در 130کیلومتری تهران و میان رشته کوههای سر به فلک کشیده البرز مرکزی و در مجاورت
سرچشمه رود کرج در استان البرز ،پیست اسکی بینالمللی دیزین جا خوش کرده است .این
پیست از اواخر دهه  40و با نصب تجهیزاتی چون باالبرها به صورت حرفه ای درآمد .پیست
اسکی دیزین بزرگترین ،کاملترین و مجهزترین پیست ایران است که به عنوان اولین پیست
اسکی بینالمللی کشورمان جزء  40پیست اسکی مرتفع و پهناور جهان به شمار میرود.
مسابقاتبینالمللیباحضوراسکیبازانحرفهایخارجیدراینپیستبرگزارمیشودوشش
ماه سرد سال نیز میزبان اسکیبازان ایرانی و خارجی زیادی است .همچنین برگزاری مسابقات
بینالمللی در پیست دیزین باعث شده عالقهمندان زیادی راهی دیزین شوند .این پیست دارای
باالبرهایمتعددیاستکهمیتوانبه 3مسیرتلهکابین 2،مسیرتلهسییژ 23،پیستاسکی
بشقابی و 7تله اسکی چکشی اشاره کرد.

پيستاسکيکاکان

براي اسکي در اين پيست بايد خودتان را براي سفر به دامنههاي زاگرس و قله دنا در
18کيلومتري ياسوج آماده کنيد .پيست اسكي كاكان با  600متر عرض مفيد و 1500متر
طول و ارتفاع  2600متري ،هر ساله ميزبان اسکيبازان زيادي از سراسر کشور است .بهترين
زمان اسکي پيست كاكان ،اوايل ديماه تا اواخر اسفندماه است .شايد برايتان جالب باشد كه
بدانيد در اين پيست هر سال جشنواره آدمبرفي برگزار ميشود.

پيستاسکيپوالدکف

يكي از بزرگترين پيستهاي اسكي ايران كه در كوه سپيدان استان فارس قرار گرفته ،پيست
پوالدکف است .اين پيست که به پيست سپيدان نيز معروف است ،شرايط خاصي نسبت به ديگر
پيستهاي ايران دارد و به دليل داشتن هواي خنک ،چشمهسارها و چمنزارهاي طبيعي در تمام
فصول سال ،ميزبان گردشگران زیادی است .اسکي روي چمن ،دوچرخهسواري در فصل بهار و
تابستانمسافرانرابهسمتخودجذبميكندودرزمستانهمپذيراياسكيبازانوعالقهمندان
به ورزشهاي زمستاني است .ويژگي منحصر به فرد آب و هوايي اين منطقه ،آن را از ديگر
پيستهاي كشور متمايز كرده است.

پيستاسکيپاپاييزنجان

پاپاييدر 45کيلومتريجنوبغربيزنجاندرمنطقهايکوهستانيواقعشدهكهظرفيتپذيرش
 5هزار گردشگر و عالقهمند به ورزشهاي اسکي ،اسنوبرد ،صحرانوري را دارد .در اين پيست
يک مدرسه اسکي وجود دارد که در فصل زمستان فعال است و از 20مربي براي آموزش بهره
ميبرد .اين پيست به دليل قرار گرفتن در ارتفاع نسبتا بلند و وجود پيست در قسمت خالف
تابش خورشيد ،زمان يخبندان طوالنيتري نسبت به ديگر پيستها دارد .ضمن اينكه به دليل
نداشتن شيب براي استفاده مردم عادي مناسب است .همچنين اسكيبازان آماتور و مبتدي
ميتوانند از قسمت شرقي پاپايي استفاده كنند .البته در ايران پيستهاي زيادي وجود دارد كه
در فرصتي ديگر آنها را هم به شما معرفي ميكنيم كه از جمله اين پيستها ميتوان به پيست
اسكي آلوارس ،تاريكدره همدان ،شيرباد مشهد و پيام مرند اشاره كرد
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